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PORTUGUÊS 

 
O mercado ______ sido cruel para as empresas 

que não se adaptam às constantes mudanças sociais, 
econômicas e tecnológicas. Para sobreviverem nesse 
novo mercado cada vez mais exigente, competitivo e 
globalizado, as empresas ______ de acompanhar todas 
as mudanças de maneira rápida e satisfatória, além de 
criar e manter as condições favoráveis para o 
aperfeiçoamento constante de seus colaboradores e que 
abranja todos os setores da empresa. Diante desses 
grandes desafios, os empresários ______ se preocupado 
em desenvolver sistemas administrativos e tecnológicos 
fortes, mas flexíveis o bastante para a melhoria do produto 
final, garantindo, dessa forma, não só a sua 
sobrevivência, mas o sucesso e o destaque. 

Uma solução interessante para os empresários se 
manterem em condições de competir nesse mercado 
globalizado, em que as novidades chegam e passam 
rapidamente, é a contratação de assessorias 
administrativas, oferecidas por consultorias 
especializadas. A transferência do conhecimento e de 
técnicas modernas de gestão auxilia os gestores a 
encontrarem as soluções mais adequadas para suas 
empresas. 

 
http://www.consultoriaemprodutividade.com.br... - adaptado. 

 

1) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas do 
texto CORRETAMENTE: 
 
a) têm - têm - tem 
b) tem - têm - têm 
c) têm - tem - tem 
d) tem - tem - têm 
 

2) Em conformidade  com as informações do texto, 
analisar os itens abaixo: 
 
I - As empresas precisam adaptar-se às constantes 

mudanças sociais, econômicas e tecnológicas para 
sobreviverem no mercado cada vez mais exigente. 

II - Uma forma de as empresas manterem-se competitivas 
no mercado globalizado é contratar assessorias 
administrativas. 

 
a) Somente o item I está correto. 
b) Somente o item II está correto. 
c) Os itens I e II estão corretos. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

3) Assinalar a alternativa em que ambas as palavras estão 
grafadas CORRETAMENTE: 
 
a) Legalizar - supozição. 
b) Afetuoso - catequizar. 
c) Norueguesa - alcoolisar. 
d) Ância - náusea. 
 

4) Em relação à regência dos termos sublinhados, 
assinalar a alternativa INCORRETA: 
 
a) Saber como fazer uma consultoria empresarial e 

atender bem aos clientes que procuram esse tipo de 
serviço em busca de ajuda para desenvolver uma área 
ou reduzir falhas em seus processos de produção é 
fundamental. 

b) Para saber como fazer uma consultoria empresarial de 
qualidade, é preciso que a empresa tenha bons 
consultores. 

c) A consultoria empresarial trabalha para que seu cliente 
possa melhorar seus resultados e possa alavancar seu 
negócio. 

d) Esse procedimento inicial é extremamente importante 
para identificar às necessidades do cliente. 

 

5) Em relação ao emprego do acento indicativo de crase, 
analisar a sentença abaixo: 
 
É facultado às universidades admitir professores, técnicos 
e cientistas estrangeiros (1ª parte). O ensino é livre à 
iniciativa privada, atendidas algumas condições (2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Correta somente em sua 1ª parte. 
b) Correta somente em sua 2ª parte. 
c) Totalmente correta. 
d) Totalmente incorreta. 
 

6) Em relação ao uso dos porquês, assinalar a alternativa 
INCORRETA: 
 
a) Esse genoma mínimo com o DNA da bactéria foi 

escolhido por quê já tinha, por natureza, um material 
genético bem simples. 

b) Isso se dá porque há coisas que não estão ligadas a 
mudanças de uma única letrinha no DNA. 

c) Suas concorrentes jamais diriam uma palavra a 
respeito, porque, nesse caso, não há uma fórmula para 
acusar o perigo. 

d) Ela não é nada glamorosa, mas foi escolhida porque 
tinha maior influência social na época. 
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7) Em relação à pontuação, analisar a sentença abaixo: 
 
A administração como atividade é um processo que se 
compõe, pelo menos, de quatro funções básicas: 
planejamento, organização, direção e controle (1ª parte). 
O processo é dinâmico, interativo, de tal modo que as 
quatro funções – planejar, dirigir, organizar e controlar – 
estão em permanente diálogo entre si (2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Totalmente incorreta. 
c) Correta somente em sua 1ª parte. 
d) Correta somente em sua 2ª parte. 
 

8) Em relação à acentuação das palavras na faixa abaixo, 
marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, 
após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 

 
https://www.google.com.br/search?q=charge+de+ortografia 

 
(...) Há erro em “instalações”. 
(...) Há erro em três palavras. 
(...) Há erro em “incómodo”. 
(...) Há erro em “provisóriamente”. 
(...) Há erro em “républica”. 
 
a) E - C - E - C - E. 
b) C - E - E - E - E. 
c) C - E - C - E - C. 
d) E - C - C - C - C. 
 

9) Assinalar a alternativa em que o sublinhado classifica-
se sintaticamente como objeto direto: 
 
a) As pessoas jurídicas de direito público e as de direito 

privado prestadoras de serviços públicos responderão 
pelos danos que seus agentes causarem a terceiros. 

b) A lei disciplinará as formas de participação do usuário 
na Administração Pública Direta e Indireta. 

c) A não observância do disposto nos incisos II e III 
implicará a nulidade do ato. 

d) O disposto no inciso XI aplica-se às empresas públicas 
e às sociedades de economia mista. 

 

10) No período “Embora não tivesse transtornos 
funcionais, ele sofreu bullying na escola.”, a conjunção 
sublinhada pode ser substituída, sem alterar o sentido, 
por: 
 
a) Assim. 
b) Porque. 
c) Ainda que. 
d) Se. 

INFORMÁTICA 

 
Atenção! Para responder às questões de Informática, a 
menos que seja explicitamente informado o contrário, 
considerar que os programas mencionados encontram-se 
na versão Português-BR e, em sua configuração padrão 
de instalação, possuem licença de uso, o mouse está 
configurado para destros, um clique ou duplo clique 
correspondem ao botão esquerdo do mouse e teclar 
corresponde à operação de pressionar uma tecla e, 
rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez. 
Dessa forma, as teclas de atalho, os menus, os 
submenus, as barras, os ícones e os demais itens que 
compõem os programas abordados nesta prova 
encontram-se na configuração padrão, conforme exposto 
anteriormente. 
 

11) O nome de um arquivo é constituído de duas partes 
separadas por um ponto. Com base nisso, é CORRETO 
afirmar que: 
 
a) A primeira parte é escolhida pelo usuário, mas a 

segunda é definida pela extensão do arquivo. 
b) Ambas as partes são escolhidas pelo usuário. 
c) O programa utilizado é que define ambas as partes do 

nome. 
d) A primeira parte corresponde ao nome, enquanto que a 

segunda ao tamanho do arquivo. 
 

12) Ao utilizar a World Wide Web, rede de alcance 
mundial, é preciso ter cuidado com a segurança, pois: 
 
a) A vulnerabilidade é assegurada apenas com o privilégio 

de usuário. 
b) Há sites que são seguros. 
c) Podem-se receber e-mails com um arquivo executável 

malicioso e infectar o computador. 
d) A segurança na web só é garantida pela instalação de 

dois programas de antivírus no computador. 
 

13) Em qual guia do PowerPoint 2007 existe a 
possibilidade de proteger a apresentação para um acesso 
restrito? 
 
a) Início. 
b) Design. 
c) Revisão. 
d) Exibição. 
 

14) Dentre as orientações possíveis para orientação de 
uma página de um documento do Word 2013 disponível 
na guia Layout da Página, estão: 
 
a) Normal e Estreita. 
b) Recuado e Espaçado. 
c) Carta e Ofício. 
d) Paisagem e Retrato. 
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15) Considerando-se o Excel 2013, assinalar a alternativa 
que preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE: 
 
A _____________ permite selecionar uma área da 
planilha para impressão. 
 
a) guia Layout da Página 
b) Área de Impressão 
c) Seleção de Células 
d) guia Linhas de Grade  
  

LEGISLAÇÃO/DIDÁTICA 

 
Atenção! Em todas as questões de legislação desta prova, 
serão consideradas as leis e suas alterações até a data do 
início das inscrições deste concurso. 
 

16) Em conformidade com a Constituição Federal, são 
condições de elegibilidade para Deputado Federal, 
Deputado Estadual ou Distrital, Prefeito, Vice-Prefeito e 
juiz de paz a idade mínima de: 
 
a) 21 anos e a nacionalidade brasileira. 
b) 30 anos e ser brasileiro nato. 
c) 21 anos e ser brasileiro nato. 
d) 30 anos e a nacionalidade brasileira. 
 

17) Em conformidade com a Lei nº 8.069/90 - ECA, em 
relação à gestante, marcar C para as afirmativas Certas, E 
para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que 
apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) É-lhe assegurado, através do SUS, o atendimento pré 

e perinatal. 
(---) A parturiente será atendida exclusivamente pelo 

mesmo médico que a acompanhou na fase pré-natal. 
(---) Incumbe ao poder público propiciar apoio alimentar à 

gestante e à nutriz que dele necessitem. 
 
a) C - C - C. 
b) E - C - C. 
c) C - E - C. 
d) E - E - E. 
 

18) De acordo com a Lei nº 9.394/96 - LDB, são algumas 
das incumbências dos Municípios: 
 
I - Baixar normas complementares para o seu sistema de 

ensino. 
II - Autorizar, credenciar e supervisionar os 

estabelecimentos do seu sistema de ensino. 
III - Oferecer a Educação Infantil em creches e pré-

escolas e, com prioridade, o Ensino Fundamental. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens II e III. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Todos os itens. 
 

19) De acordo com a Lei nº 9.394/96 - LDB, dentre os 
princípios com base nos quais o ensino será ministrado, 
estão:  
 

I - Igualdade de condições para o acesso e permanência 
na escola. 

II - Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as 
práticas sociais. 

III - Respeito à liberdade e apreço à tolerância. 
 

Estão CORRETOS: 
 

a) Todos os itens. 
b) Somente os itens II e III. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Somente os itens I e II. 
 

20) Em conformidade com a Lei Orgânica do Município, 
marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, 
após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 

(---) O saneamento básico é serviço público essencial 
como atividade preventiva das ações de saúde e meio 
ambiente. 

(---) O causador de dano ambiental será responsabilizado 
a ressarcir os custos financeiros, imediatos ou futuros, 
decorrentes do saneamento do ano, exceto se tal 
restauração competir ao Município.  

(---) O Ensino Fundamental regular será ministrado em 
língua portuguesa, assegurada às comunidades 
indígenas também a utilização de suas línguas 
maternas e processos próprios de aprendizagem. 

 

a) C - C - C. 
b) C - E - C. 
c) C - C - E. 
d) E - C - E. 
 

21) Segundo a Lei Municipal nº 25/93, constituem 
indenização ao servidor: 
 

I - Diárias e transporte. 
II - Ajuda de custo. 
III - Hora extra. 
 

Estão CORRETOS: 
 

a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens II e III. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Todos os itens. 
 

22) Conforme a Lei Municipal nº 25/93, são penalidades 
disciplinares, EXCETO: 
 

a) Advertência. 
b) Exoneração. 
c) Suspensão. 
d) Demissão. 
 

23) De acordo com a Lei Municipal nº 25/93, o servidor 
que prestar trabalho noturno fará jus, sobre o vencimento 
do cargo, a um adicional de: 
 

a) 25% 
b) 20% 
c) 15% 
d) 10% 
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24) Sob a perspectiva de DEMO, a base da educação 
escolar é: 
 
a) A aula. 
b) A pesquisa. 
c) A ambiência física. 
d) O ambiente de socialização. 
 

25) De acordo com DURANTE, nas últimas décadas, a 
tendência das práticas pedagógicas tem sido utilizar a 
psicologia para a compreensão dos processos de 
aprendizagem. A discussão sobre a relação entre 
desenvolvimento e aprendizagem tem sido intensa e 
contínua, refletindo visões diferenciadas. Com base nisso, 
analisar os itens abaixo: 
 
I - A educação escolar é compreendida como promotora 

de desenvolvimento cognitivo.  
II - Indivíduos que não tiveram acesso à escola se 

mostram deficitários no processo de desenvolvimento 
cognitivo. 

III - Indivíduos com mais de 30 anos de idade apresentam 
enorme dificuldade de memorização, sugerindo atraso 
maturativo da amígdala cerebral e do lobo temporal. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Somente os itens II e III. 
 

26) Em consonância com OUTEIRAL, em relação às 
drogas, assinalar a alternativa que preenche as lacunas 
abaixo CORRETAMENTE: 
 
O adolescente, em busca _____________ para construir 
sua _____________, não tem, por vezes, um senso crítico 
suficiente para não ser presa fácil da manipulação da 
mídia e da sociedade, situação pela qual todos nós como 
cidadãos somos responsáveis. 
 
a) de relações - rede social 
b) de valores - identidade 
c) de coragem - trajetória profissional 
d) da autoestima - aprendizagem 
 

27) De acordo com SACRISTÁN e GOMEZ, assinalar a 
alternativa que preenche as lacunas abaixo 
CORRETAMENTE:  
 
Em evidente oposição a Piaget, __________ chega a 
afirmar que o desenvolvimento __________________. 
 
a) Luria - se incorpora ao conhecimento 
b) Wallon - persegue e trava a emoção 
c) Vygotsky - segue a aprendizagem 
d) Bordieu - verbal é inexpressivo na construção formal da 

mente 
 

28) Segundo SILVA, em relação ao currículo, analisar os 
itens abaixo: 
 
I - É sempre o resultado de uma seleção. 
II - A questão central que serve de pano de fundo para 

qualquer teoria do currículo é a de saber qual 
conhecimento deve ser ensinado. 

III - Não haverá justiça curricular se o cânon curricular não 
for modificado para refletir as formas pelas quais a 
diferença é produzida por relações sociais de 
assimetria. 

IV - As teorias críticas e pós-críticas de currículo estão 
preocupadas com as conexões entre saber, identidade 
e poder. 

 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens III e IV. 
c) Somente os itens I, II e III. 
d) Todos os itens. 
 

29) Em consonância com BOYNTON, são alguns 
componentes que, quando aplicados corretamente, 
corroboram para o estabelecimento de um sistema 
disciplinar eficiente, EXCETO: 
 
a) Parâmetros claros e definidos de comportamentos 

aceitáveis de alunos.  
b) Relacionamentos positivos entre professores e alunos. 
c) Câmeras de monitoramento disciplinar permanente. 
d) Implantação de consequências para os 

comportamentos inadequados. 
 

30) Segundo LUCKESI, para não ser autoritária e 
conservadora, a avaliação educacional escolar: 
 
a) Terá de ser o instrumento do reconhecimento dos 

caminhos percorridos e da identificação dos caminhos a 
serem perseguidos, ou seja, diagnóstica.  

b) Deverá ser quantitativa nos aspectos exclusivamente 
diagnósticos e qualitativa apenas nos classificatórios. 

c) Não necessitará de julgamento de valor, e sim apenas 
de dados relevantes sobre a realidade individual dos 
alunos.  

d) Precisará observar critérios puramente técnicos de 
classificação.  
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
31) De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais: 
Educação Especial, sobre as adaptações curriculares, é 
CORRETO afirmar que: 
 
a) Não são medidas pedagógicas adotadas no nível do 

projeto pedagógico da sala de aula. 
b) A atual situação em que se encontram os sistemas 

educacionais revela quem não há dificuldades para 
atender às necessidades especiais dos alunos na 
escola regular. 

c) Buscam promover uma menor eficácia educativa, na 
perspectiva de uma escola para todos. 

d) Focalizam a diversidade da população escolar e 
pressupõem que o tratamento diferenciado pode 
significar, para os alunos que necessitam, igualdade de 
oportunidades educacionais. 

 

32) Em consonância com STOBÄUS e MOSQUERA, 
analisar os itens abaixo:  
 
I - Ensinar é marcar um encontro com o outro e a inclusão 

escolar provoca, basicamente, uma mudança de atitude 
diante do outro. 

II - Cumprir o dever de incluir todas as crianças na escola 
supõe considerações que extrapolam a simples 
inovação educacional e que implicam o reconhecimento 
de que o outro é sempre e implacavelmente diferente. 

 
a) Somente o item I está correto. 
b) Os itens I e II estão corretos.  
c) Somente o item II está correto.  
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

33) Segundo STOBÄUS e MOSQUERA, analisar a 
sentença abaixo:  
 
Assumir a diversidade supõe ignorar o direito à diferença 
como enriquecimento educativo e social (1ª parte). 
Assumir a diversidade implica uma virada profunda nos 
modos convencionais de pensar e atuar, de fazer 
educação, política e reforma educativa (2ª parte).  
 
A sentença está:  
 
a) Correta somente em sua 1ª parte. 
b) Correta somente em sua 2ª parte.  
c) Totalmente correta. 
d) Totalmente incorreta. 
 

34) Segundo STOBÄUS e MOSQUERA, assinalar a 
alternativa que preenche as lacunas abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
Educar uma criança com Necessidades Educativas 
Especiais (NEE) ao lado de crianças consideradas 
normais é um dos princípios basilares da sociedade 
____________ e ____________. 
 
a) inclusiva - autoritária 
b) brasileira - tradicional 
c) opressora - elitista 
d) democrática - solidária 
 

35) Segundo a coleção A Educação Especial na 
Perspectiva da Inclusão Escolar – A Escola Comum 
Inclusiva, marcar C para as afirmativas Certas, E para as 
Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA: 
 
(---) A educação inclusiva concebe a escola como um 

espaço de todos, no qual os alunos constroem o 
conhecimento segundo suas capacidades, expressam 
suas ideias livremente, participam ativamente das 
tarefas de ensino e se desenvolvem como cidadãos, 
nas suas diferenças. 

(---) Nas escolas inclusivas, todos se conformam a 
padrões que identificam os alunos como especiais e 
normais, comuns. 

(---) A inclusão escolar impõe uma escola em que todos 
os alunos estão inseridos sem quaisquer condições 
pelas quais possam ser limitados em seu direito de 
participar ativamente do processo escolar, segundo 
suas capacidades, e sem que nenhuma delas possa 
ser motivo para uma diferenciação que os excluirá das 
suas turmas. 

 
a) C - E - C. 
b) E - C - C. 
c) C - C - C. 
d) E - E - E. 
 

36) Em conformidade com a coleção A Educação Especial 
na Perspectiva da Inclusão Escolar - Os alunos com 
Deficiência Visual: Baixa Visão e Cegueira, analisar os 
itens abaixo:  
 
I - A criança com cegueira pode e deve ser incluída em 

todas as brincadeiras, observando-se eventuais 
adaptações. 

II - Os brinquedos devem ser vistos como situação de 
risco ou de perigo. A criança com cegueira jamais deve 
aprender a lidar com riscos e limites reais e não 
imaginários, tampouco aprender a lidar com a própria 
limitação. 

III - A discriminação tátil é uma habilidade básica que deve 
ser desenvolvida em crianças com cegueira de forma 
contextualizada e significativa. 

 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens II e III. 
b) Somente os itens I e III.  
c) Somente os itens I e II. 
d) Todos os itens. 
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37) De acordo com a coleção A Educação Especial na 
Perspectiva da Inclusão Escolar: Abordagem Bilíngue na 
Escolarização de Pessoas com Surdez, analisar a 
sentença abaixo: 
 
O Atendimento Educacional Especializado (AEE) para 
alunos com surdez, na perspectiva inclusiva, estabelece 
como ponto de partida a compreensão e o 
reconhecimento do potencial e das capacidades dessas 
pessoas, vislumbrando o seu pleno desenvolvimento e 
aprendizagem (1ª parte). O atendimento às necessidades 
educacionais específicas dos alunos surdos é reconhecido 
e assegurado por dispositivos legais, que determinam o 
direito a uma educação bilíngue, em todo o processo 
educativo (2ª parte).  
 
A sentença está:  
 
a) Correta somente em sua 1ª parte. 
b) Correta somente em sua 2ª parte.  
c) Totalmente correta. 
d) Totalmente incorreta. 
 

38) “A existência de barreiras físicas de acessibilidade nas 

escolas brasileiras e em seus entornos é histórica. Não 
somente as escolas, mas as próprias cidades, incluídos aí 
os serviços de transporte e de infraestrutura, têm sido 
responsáveis pelo isolamento e segregação das pessoas 
com deficiência em instituições e até em suas próprias 
casas.” 
 
Com base no trecho acima, bem como no exposto na 
coleção A Educação Especial na Perspectiva da Inclusão 
Escolar: Orientação e Mobilidade, Adequação Postural e 
Acessibilidade Espacial, analisar os itens abaixo: 
 
I - A acessibilidade deve ser vista como parte de uma 

política de mobilidade que impeça o direito de todos a 
todos os espaços.  

II - A acessibilidade arquitetônica é fundamental para que 
os alunos com deficiência ou com mobilidade reduzida, 
bem como professores e funcionários, possam acessar 
todos os espaços de sua escola e participar de todas as 
atividades com segurança, conforto e com a maior 
autonomia possível, de acordo com suas 
possibilidades. 

III - Para a eliminação das barreiras físicas e 
transformação dos espaços escolares, precisa-se 
entender que não existe um modelo único que possa 
ser utilizado em todas as escolas para torná-las 
acessíveis. 

 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens II e III. 
b) Somente os itens I e II.  
c) Somente os itens I e III.  
d) Todos os itens. 
 

39) Segundo CARVALHO, sobre o Relatório Warnock, 
analisar os itens abaixo: 
 
I - A introdução do conceito de necessidades educacionais 

especiais, em substituição das categorias deficiência ou 
desajustamento social e educacional, é um dos 
aspectos-chave que constam do documento. 

II - Consta no Relatório que, para atender às 
necessidades, dentre outros recursos educacionais, é 
preciso promover a eliminação de barreiras 
arquitetônicas.  

 
a) Somente o item I está correto. 
b) Os itens I e II estão corretos.  
c) Somente o item II está correto.  
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

40) Sob a ótica de MANTOAN, marcar C para as 
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) A exclusão escolar manifesta-se das mais diversas e 

perversas maneiras, e quase sempre o que está em 
jogo é a ignorância do aluno diante dos padrões de 
cientificidade do saber escolar. 

(---) A escola se democratizou abrindo-se a novos grupos 
sociais, mas não aos novos conhecimentos. 

(---) O ensino curricular das escolas, organizado em 
disciplinas, junta os conhecimentos, e reconhece suas 
inter-relações. 

 
a) C - E - C. 
b) E - C - C. 
c) C - C - E. 
d) E - E - E. 


	Professor - Atendimento Educacional Especializado
	Professor de Inglês_M2 até 30
	Professor Atendimento Educacional Especializado_F2



